
 

 
 
 

In love Croatia  
8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
• ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) 

• ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ช้ันดีที่เมืองสตอน (Ston) 

• เที่ยวซาดาร์ (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองซิเบนิค (Sibenik) 

เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม  

• เดินเล่นที่เมืองดูบลอฟนิก (Dubrovnik) เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเล

เอเดรียติก และนั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค 

• เที่ยวซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย 
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ราคาเร่ิมต้น   49,900.- 



 

 

         ก าหนดการเดินทาง          
  
วันที่   15-22 ส.ค. 61 49,900.- 

วันที่   17-24 ก.ย., 24 ก.ย.-1 ต.ค. 61 56,900.- 

วันที่   8-15, 15-22, 21-28,  22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61  56,900.- 

วันที่   31 ต.ค.-7 พ.ย. 61 49,900.- 

วันที่   5-12, 6-13, 12-19 พ.ย. 61 49,900.- 

วันที่   3-10, 5-12 ธ.ค. 61 49,900.- 

  

      เส้นทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่ า 
โรงแรมที่พัก  
หรือเทียบเท่า  

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ –  ซาเกรบ – โอพาเทีย  ✈ ✈ O GRAND ADRIATIC I 

3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ O O O 
KOLOVARE HOTEL 
PINIJA HOTEL 

4 ซาดาร์ – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค O O O HOTEL MLINI   

5 ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจดุชมวิว – เมืองโทรเกียร ์ O X O KATARINA 

6 โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ซาเกรบ O O O 
PHOENIX HOTEL  
GARDEN HOTEL 

7 ซาเกรบ – สนามบิน O ✈ ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 

 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2: ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย    

01.15 น. ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสายการบินเอมเิรตส์ โดยเทีย่วบินที่ EK 385 

***คณะเดินทางตั้งแต่วนัที่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง ดูไบ  

เวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ EK 129 

***คณะเดินทางตั้งแต่วนัที่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงกรุง 

ซาเกรบ เวลา 12.05 น.*** 

12.35 น.
  

ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย(Croatia) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561)  

น าท่านออกเดินทางสู่ แคว้นอิสเตรีย (Istria) ชม เมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยว



 

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง 

น าท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาว

กับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ  

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

       เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก GRAND ADRIATIC หรือเทยีบเทา่    

วันที่ 3: โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์  

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซ่ึงได้รับการข้ึน

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ 

หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ป่าและพ้ืนน้ าครอบคลุมประมาณ 

2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเข้าชม

ความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่

ทะเลสาบเป็นน้ าแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร*** ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งน้ี อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างข้ึนสู่ทะเลสาบชั้นบน

ของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วย

ทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตาม

ทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมี

ความสูงถึง 70 เมตร 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหัน)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมือง

ท่าส าคัญซ่ึงตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึง

ปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ส าคัญประจ าเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. 

Anastasia) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่

ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย น าท่านชมบริเวณด้านนอกโบสถ์เซนต์ โดแนท  ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคัญประจ า

เมืองอีกแห่งหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความ

อุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานส าคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน  

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

      เดินทางเข้าสู่ที่พกั KOLOVARE HOTEL , PINIJA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4: ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค  

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยู่ในแคว้นดัลเม

เชีย อันเป็นต้นก าเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อม

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 

15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร 

น าท่านชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้

ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน 

ซ่ึงต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวัง

ประกอบด้วยวิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง และวิหารต่างๆ น าท่านชมห้อง



 

โถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซ่ึงล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และ

เชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The 

Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์ม

เลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ช้ันดี เมือง

สตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมืองโบราณ 

ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อล้อมรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งน้ีใช้เวลาในการก่อสร้างก าแพงน้ีประมาณ 200 

ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตน้ันตัวก าแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 

และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันน้ี  

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ อาหารพื้นเมือง (หอยนางรม)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (Dubrovnik) โดยเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลเอ       

เดรียติก เดินผ่านบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลทีม่ีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดย

เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม  ไข่มุกแห่งทะเลเอ          

เดรียติก เป็นเมืองที่มีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้

สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรือน

ต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย 

       เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HOTEL MLINI  หรือเทียบเท่า    

วันที่ 5: ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร์   

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน่ังกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมือง

เก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ าทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อม

เมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ

เมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ (ในกรณีที่กระเช้าหยุดท าการ หรือ สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย จนไม่

สามารถใช้บริการได้ ทางบริษัทขอชดเชยเป็นเงิน 10 ยูโร)  จากน้ันพาท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมือง

เก่า (Old Town) ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ

ของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความ

โด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มี

รูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน้ าพุ Onofrio ซ่ึงเป็น

ตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ าพุแห่งน้ี ถ่ายรูปกับThe Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถ์

เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ท าการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกับหอ

นาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector's 

Palace) พระราชวังที่สร้างข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลาน าท่าน

แวะชมและถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ 

ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนน

สตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน-โกธิค และ

ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย 

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็น

เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และ

บาโร๊ค ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขต

เมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตู

เมือง Kopnena Vrata ซ่ึงได้บูรณะข้ึนใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ 

ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเร่ืองราว

ต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา  

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

        เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม KATARINA หรือเทียบเท่า  
   

วันที่ 6: โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ซาเกรบ 

เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ าทะเล  เอเดรียติค น าท่านชม

จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้าน

ขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรี

ยติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองข้ึนของ

เวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์

เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหน่ึง

มรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการ

ส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใช้

สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วย

โครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์

หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรี

ยติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ

เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11   ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญ

โดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

        เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก PHOENIX HOTEL , GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา่     
  

วันที่ 7: ซาเกรบ – สนามบิน  

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซ่ึง

มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหา

วิหารน้ีก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายคร้ัง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดัง

ปัจจุบัน ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากน้ันน าชมตลาดกลางเมือง 

(Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขาย

มากมาย น าท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church)     



 

ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างข้ึนในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซ่ึงเป็น

รูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน 

(อดีตยูโกสลาเวีย) น าท่านชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบ

บาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วย

ห้างร้านน าสมัย ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซ่ึงต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮัง

กาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848  

11.30 น. น าเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 130 

***คณะเดินทางตั้งแต่วนัที่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 14.40 น. และถึงดูไบ  

เวลา 23.05 น.*** 

22.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

วันที่ 8: ดูไบ – กรุงเทพ 

03.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376 

***คณะเดินทางตั้งแต่วนัที่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุง 

เทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

12.50 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก  

เช่น กรณีที่เมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่วบนิ รวมถึงกรณี

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลกูค้าตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 



 

โปรแกรม : In love Croatia 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 

ก าหนดวันเดินทาง:          15-22 ส.ค. 61  
 

 

ก าหนดวันเดินทาง:          17-24 ก.ย., 24 ก.ย.-1 ต.ค. 61  
8-15, 15-22, 21-28,  22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61   

 

 

ก าหนดวันเดินทาง:          31 ต.ค.-7 พ.ย. 61  
5-12, 6-13, 12-19 พ.ย. 61  
3-10, 5-12 ธ.ค. 61   

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 9,500.- 

เดก็มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,900.- 

เดก็ไม่มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

49,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน ท่านละ  30,900.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศโครเอเชีย 
(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 หอ้ง ทา่นละ 56,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 8,900.- 

เดก็มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900.- 

เดก็ไม่มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

56,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน ท่านละ  39,900.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศโครเอเชีย 
(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มอีายตุั้งแตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น เสียชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก์)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าธรรมเนยีมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าน้ าหนักเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว 

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนยีมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 ราคาทวัร์ไม่รวมคา่ธรรมเนยีมวีซา่เชงเก้นประเทศโครเอเชีย 

(ผู้ยืน่วซี่าตอ้งช าระเงินพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร์ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์้องถิน่ (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยูโร ) 

 ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย  (18 ยูโร)  

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 6,900.- 

เดก็มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,900.- 

เดก็ไม่มีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

49,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน ท่านละ  32,900.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศโครเอเชีย 
(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 



 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วัน

นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนมุัตวิีซา่หรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยื่นขอวซี่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท 

ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวซี่าที่คอ่นข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย 

เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง 

ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

  ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู



 

ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง 

Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด

จ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนมุัตวิซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละช้ันกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก

แบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด  

     และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย)  

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 21 วันท าการ  

ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีนา้เหลือส าหรับประทับวซี่าอย่าง

น้อย 2 หนา้ อายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ

มีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพ่ิมเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่า

ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

3.1.1 ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทาง

ธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจาก

ธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจาก

ธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

3.1.2 ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้า

ท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหาก

บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มี

สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2 ถ่ายส าเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคา่ใช้จ่าย 

3.2.3. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (เป็นบัญชีเดียวกันกับส าเนาสมุดบัญชี) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอ

จาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้   

**สถานทตูไมร่ับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการท างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชีื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 



 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม่ท างาน  

(เป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต และ ใช้ค าขึ้นตน้วา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลงัศึกษาอยู ่ 

(เป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต และ ใช้ค าขึ้นตน้วา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

**กรณีศึกษาอยู่ตา่งประเทศ ต้องใช้หนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เท่านั้น** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบัตร (ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่ึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปตา่งประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่มี passport* 

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเประเทศโครเอเชีย 
 

(กรุณากรอกขอ้มลูให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ่งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยก าเนิดหากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 



 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)             แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ..............................................อีเมล....................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น

.......................................................................................................... 

 

13. ชื่อบริษัทหรือรา้นค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข่องสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง              มีผู้อ่ืนออกให(้ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มผีู้จัดหาให ้

   ช าระคา่ที่พักลว่งหนา้แล้ว               คา่ใช้จา่ยทั้งหมดระหวา่งพ านักมผีู้ออกให ้

   ช าระคา่พาหนะล่วงหนา้แล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัิวซี่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัท

เป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเทา่นัน้ 

 


